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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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01 - Sabe-se, que as plantas em comunidade, mesmo semeadas em épocas preferenciais, em função das condições 
ambientais, em certos períodos, proporcionam limitações ao desenvolvimento, induzindo à competição inter e 
intraespecíficas. Esse fenômeno pode ser minorado ou aumentado de acordo com: 

 

1. espaçamento/densidade de semeadura. 
2. população de plantas. 
3. fotoperíodo. 
4. método de cultivo. 
5. temperatura. 
 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1, 3 e 5 apenas 
b) 2 e 4 apenas 
►c) 1 e 2 apenas 
d) 3 e 5 apenas 
e) 1, 2, 3, 4 e 5  

 
02 - Sobre o aquecimento global, assinale a alternativa correta. 
 

a) As algas presentes no oceano não possuem função de ciclagem de dióxido de carbono. 
b) A zona temperada recebe maior radiação solar, especialmente UV, do que a zona tropical. 
c) O aquecimento global é temporário e não está comprovado cientificamente. 
d) As florestas possuem a maior importância no sequestro de dióxido de carbono na natureza. 
►e) O aquecimento global decorre da absorção luminosa por gases como o dióxido de carbono e o metano. 

 
03 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, relacionando as plantas 

com as respectivas famílias. 
 

1. Batata, tomate, pimentão. 
2. Cebola, alho, cebolinha. 
3. Pepino, melão, melancia. 
4. Cenoura, mandioquinha-salsa, coentro. 

(   ) Apiáceas. 
(   ) Solanáceas. 
(   ) Aliáceas. 
(   ) Curcubitáceas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 1 – 2 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2. 
c) 4 – 3 – 1 – 2. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 1 – 2 – 4 – 3. 

 
04 - O intemperismo é um processo de alteração física e química de rochas que ocorre na superfície do planeta. Esse 

processo modifica as características físicas e químicas da rocha, deixando no local um resíduo conhecido por regolito, 
que, por sua vez é a matéria-prima para a formação de solos. Com relação aos processos e produtos do intemperismo, 
é correto afirmar:  

 

a) Os produtos do intemperismo físico são: fragmentos de rochas, aluminossilicatos neoformados e óxidos de ferro e alumínio. 
b) A sinergia entre o intemperismo químico e o intemperismo físico ocorre quando há uma mudança climática em um 

determinado local, que passa de um clima árido ou semiárido para um clima úmido. 
c) O intemperismo ou erosão é um processo de remoção de material decomposto por ação da gravidade ou por ação de 

agentes hídricos. 
d) A erosão hídrica laminar ou linear é um tipo de intemperismo que causa a perda de solos, principalmente em áreas 

desprovidas de cobertura vegetal. 
►e) A elevação da temperatura ambiente favorece a cinética química podendo, em alguns casos, duplicar a velocidade das 

reações de intemperismo químico. 
 
05 - Os agentes causadores de doenças de plantas usualmente interagem com a planta, vivendo dentro ou fora dela, 

invadindo seus tecidos, gerando, então, o processo infeccioso. Portanto, de um modo geral, os patógenos são 
considerados parasitas, beneficiando-se de seu hospedeiro. Nesse sentido, levando em consideração o conceito de 
doença, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Doenças podem ser causadas por agentes bióticos e abióticos. Entre os agentes abióticos estão as injúrias 
causadas por insetos. 

2. As fumaginas, apesar de não serem qualificadas como parasitas, são capazes de interferir em processos 
fisiológicos e características de interesse econômico de produtos agrícolas. 

3. A alelopatia pode ser considerada um tipo de patogenicidade. 
4. Os termos hospedeiro e parasita não são apropriados para designar a planta suscetível e o agente causal em 

casos de patógenos não parasitas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.   
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06 - Com relação aos aquíferos, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(   ) A origem da água subterrânea depende da infiltração de águas de rios e de chuva. 
(   ) Em regiões de ocorrência de rochas carbonáticas, os aquíferos cársticos se formam pela dissolução da rocha 

pela água que infiltra através do solo, devido à presença de ácido carbônico na água.  
(   ) Considera-se como água subterrânea aquela contida nos poros da rocha abaixo da superfície. 
(   ) Os aquíferos são classificados em freáticos ou artesianos conforme a pressão exercida pela água no topo da zona 

saturada. 
(   ) Os aquíferos freáticos são mais susceptíveis à contaminação por insumos agrícolas do que os aquíferos 

artesianos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V – V.  
b) F – F – V – F – F. 
c) V – F – F – V – V. 
►d) F – V – F – V – V. 
e) V – F – V – F – F. 

 
07 - A respeito do manejo integrado de pragas (MIP), que difundiu princípios visando à redução de insetos-praga nas 

lavouras de uma forma menos impactante e de maneira mais sustentável, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O MIP visa a manter as pragas abaixo de um nível de equilíbrio. 
2. O controle químico nem sempre é usado como ferramenta de MIP. 
3. Mesmo com baixas densidades populacionais de pragas, recomenda-se a manutenção das amostragens no 

campo. 
4. A taxonomia de insetos é um dos alicerces do MIP. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
08 - O uso do controle biológico aplicado vem ganhando adeptos em decorrência da sua efetividade e rápida supressão 

populacional de insetos-praga dentro dos cultivos. Nesse contexto, a técnica de controle biológico realizada pela 
microvespa Trichogramma sp. consiste na: 

 

a) introdução de um predador no ambiente da espécie que se deseja combater. 
b) introdução de um gene letal nas mariposas, a fim de diminuir o número de indivíduos. 
c) competição entre a mariposa e a microvespa para a obtenção de recursos. 
d) modificação do ambiente por meio da liberação do agente de controle biológico, para selecionar indivíduos menos 

adaptados. 
►e) redução do número de ovos, a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. 

 
09 - Sabendo que os fatores ambientais como luz, temperatura e água afetam a estrutura celular das plantas e que o órgão 

mais afetado por esses fatores é a folha, várias espécies foram avaliadas quanto a área e espessura da folha, espessura 
e presença de tecidos, pilosidade e densidade de estômatos (no/mm2).  

 

Com base nos resultados apresentados, qual tipo de planta teria sido cultivada a pleno sol e com pouca água? 
 

►a) Limbo pequeno e espesso, parênquima paliçádico espesso, pilosidade abundante e alta densidade estomática na face 
abaxial. 

b) Limbo grande e espesso, aerênquima formado por várias camadas, pilosidade média e alta densidade estomática na face 
adaxial. 

c) Limbo pequeno e delgado, parênquima amilífero em abundância, ausência de pilosidade e baixa densidade estomática na 
face abaxial. 

d) Limbo grande e delgado, parênquima aquífero ausente, pilosidade abundante e estômatos presentes em ambas as faces 
da folha. 

e) Limbo pequeno e delgado, parênquima paliçádico delgado, cutícula delgada, pilosidade ausente e estômatos ausentes ou 
não funcionais. 

 
10 - Alguns pressupostos para se aplicar a um teste “T” para comparar duas médias devem ser, rotineiramente, verificados. 

Dessa forma, assinale a alternativa que indica corretamente tais pressupostos. 
 

►a) Aditividade do modelo, normalidade dos resíduos, homocedasticidade e independência entre os efeitos de tratamentos. 
b) Aditividade dos fatores, normalidade de tratamentos, homogeneidade de variâncias e independência entre os resíduos. 
c) Aditividade do modelo, normalidade e homogeneidade dos resíduos e independência entre os resíduos. 
d) Aditividade do resíduo, normalidade dos fatores, homocedasticidade e independência entre os efeitos de tratamentos. 
e) Aditividade residual, normalidade das observações, homogeneidade de variâncias e independência entre os modelos. 
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11 - A respeito de sucessão, rotação e consórcio de culturas agrícolas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Elevam a diversidade de pragas, plantas e doenças. 
2. São boas opções no controle de áreas degradadas. 
3. Ao longo dos anos, melhoram a microbiota do solo. 
4. Favorecem uma cultura ao longo do ano. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
12 - O reconhecimento e classificação sistemática de insetos-praga pode ser realizado iniciando-se com o tipo de órgão 

da planta afetado pelo inseto. Com relação aos insetos-praga na cultura do milho, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Tanto os adultos quanto as ninfas de Scaptocoris castanea sugam a seiva de folhas e, como consequência dessa 
sucção contínua, há um amarelecimento e posterior secamento de plantas. 

(   ) Os adultos de Diabrotica speciosa colocam ovos no solo, as larvas que eclodem e atacam a região de crescimento 
das raízes, causando a morte de plantas recém-germinadas. 

(   ) Devido ao canibalismo de Spodoptera frugiperda, é comum encontrar-se apenas uma lagarta desenvolvida por 
cartucho. 

(   ) Os prejuízos diretos causados por Diatraea saccharalis são causados pela penetração das lagartas nos colmos, 
todavia, aparentemente, não são tão importantes quando comparados aos danos indiretos causados pela queda 
de plantas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
►c) F – V – V – V. 
d) F – V – F – V. 
e) F – F – V – F. 

 
13 - As células vegetais podem obter ATP diretamente, a partir da fotossíntese, ou pelo catabolismo da glucose. A respeito 

do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Nos cloroplastos, durante o dia, ocorre produção de ATP por fotofosforilação. 
b) Nos cloroplastos, durante o dia, ocorre produção de ATP por fosforilação oxidativa. 
c) Nos cloroplastos, durante o dia, ocorre produção de ATP por fosforilação no nível do substrato. 
d) Nos cloroplastos, durante o dia, a glucose é oxidada até CO2 e H2O, produzindo 32 ATPs para cada molécula de glucose. 
e) Nas mitocôndrias, durante a noite, a glucose é oxidada até CO2 e H2O, produzindo 2 ATPs para cada molécula de glucose. 
 

 
14 - As Monocotiledôneas são plantas que, de um modo geral, têm hábito herbáceo, folhas com nervação paralela e bainha, 

embrião com um único cotilédone, caules com feixes vasculares esparsos e raízes adventícias. Assinale a alternativa 
que abrange as plantas de interesse agronômico, (nutricionais, ornamentais, medicinais, grandes culturas etc.) 
pertencentes a esse grupo taxonômico. 

 

►a) Arroz, aspargo, banana, cebola, trigo. 
b) Batata, berinjela, fisalis, pimentão, tomate. 
c) Boldo, camomila, chapéu-de-couro, confrei, hortelã. 
d) Amendoim, fava, feijão, grão-de-bico, lentilha.  
e) Braquiária, caruru, língua-de-vaca, nabo-bravo, tiririca. 

 
15 - A morfologia é o estudo das características visíveis ou palpáveis de um solo em todas as suas partes. Entretanto, 

essas características são o resultado da composição química e mineralógica dos solos. De acordo com esse tema, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A textura é o atributo morfológico que considera o tamanho das partículas menores que 2 cm. 
(   ) A estrutura prismática é comum em solos altamente intemperizados. 
(   ) Um solo que tenha predominância de esmectita na fração argila apresentará consistência molhada muito 

pegajosa. 
(   ) A cerosidade ocorre devido à deposição de quartzo na superfície dos agregados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) V – V – V – V. 
►c) F – F – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) V – V – F – V. 
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16 - O fruto é resultado do desenvolvimento do(s) ovário(s), acrescido(s) ou não de outras partes florais, e que contém as 
sementes. Em muitas espécies com ovário ínfero, o pedúnculo e receptáculo podem fazer parte do fruto. Em outros, 
como em Fisalis, até mesmo o cálice pode compor o fruto maduro. 

 

 
 

 A respeito do assunto, e, observando as figuras acima, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 
falsas (F). 

 

(   ) O fruto da soja é um fruto seco e deiscente oriundo apenas do ovário desenvolvido. 
(   ) A espiga do milho é um fruto seco e deiscente que, após a abertura do pericapo (palha), libera as sementes (grão 

do milho). 
(   ) O fruto do arroz é seco e indeiscente e cada grão é, na verdade, um fruto com uma única semente. 
(   ) A abobrinha é originada de um ovário ínfero, cuja parede do fruto é o receptáculo desenvolvido, que envolveu o 

ovário. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V. 
►b) V – F – V – V. 
c) V – F – F – F. 
d) F – V – V – F. 
e) F – V – F – F. 

 
17 - Considere as seguintes afirmativas sobre o fósforo: 
 

1. A deficiência de fósforo faz com que a planta ofereça menor barreira física à entrada de agente causal (menos 
lignina e suberina, por exemplo). 

2. A deficiência de fósforo faz com que a planta apresente menor resistência às doenças, devido à diminuição da 
produção de defensivos endógenos (alexinas, glicosídeos e alcaloides). 

3. A deficiência de fósforo faz com que a planta apresente redução direta do crescimento vegetativo. 
4. A principal função do fósforo na planta é induzir a formação de frutos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - A irrigação é dividida em três grandes métodos, sendo o sistema de irrigação por aspersão constituído pelos seguintes 

sistemas: 
 

a) por sulco, por gotejamento, por pivô central e autopropelido. 
b) por faixa, por microaspersão, por aspersão convencional e por aspersão em malha. 
►c) por aspersão convencional, por irrigação em malha, por pivô central e autopropelido. 
d) por gotejamento, por microasperasão, por aspersão convencional e por aspersão em malha. 
e) por aspersão convencional, por irrigação por inundação, por pivô central e autopropelido. 

 
19 - Sobre minerais e rochas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Minerais como quartzo, feldspato, calcita e turmalina apresentam mais de uma cor, e minerais como esmeralda, 
galena e pirita apresentam sempre uma única cor. 

2. A calcita e a dolomita ocorrem em mármores, que são rochas metamórficas, e em calcários, que são rochas 
sedimentares. 

3. O traço é uma característica típica dos minerais metálicos e não metálicos. 
4. As rochas ígneas são extraídas do manto e formam-se também por fusão de rochas sedimentares e metamórficas 

na crosta continental. 
5. Granitos são rochas ígneas plutônicas leucocráticas a mesocráticas e apresentam texturas faneríticas e minerais 

de feldspato, quartzo e de ferro e magnésio, como biotita e anfibólio. 
6. Gabros são rochas ígneas plutônicas melanocráticas que apresentam texturas faneríticas e minerais de feldspato 

e de ferro e magnésio, como biotita, anfibólio e piroxênio. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 6 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 6 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6 são verdadeiras.  
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20 - As células vegetais requerem nitrogênio para síntese de diversos compostos, como aminoácidos, clorofilas, 
alcaloides, coenzimas e hormônios. Na natureza, a fonte mais importante de nitrogênio é o ar, que representa quatro 
quintos de sua constituição. Relativamente, poucas espécies podem converter o nitrogênio atmosférico em formas 
úteis para os organismos vivos. Na biosfera, os processos metabólicos de diferentes espécies funcionam de forma 
interdependente, salvando e reutilizando formas de nitrogênio biologicamente disponível, constituindo o ciclo do 
nitrogênio. O ciclo do nitrogênio envolve a fixação, a nitrificação, a desnitrificação, a assimilação e a amonificação. 
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Na amonificação, o nitrogênio atmosférico é convertido em amônia, que pode ser utilizada pelas plantas. 
(   ) Na assimilação, as plantas absorvem nitrato do solo e o convertem em formas úteis. 
(   ) As bactérias simbiontes que vivem nos nódulos de raízes de plantas leguminosas produzem amônia através da 

fixação. 
(   ) Nas plantas, o nitrato é convertido em nitrito pela ação sequencial de duas enzimas, nitrato redutase e nitrito 

redutase. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – F – V – F. 
e) F – V – F – F. 

 


